
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem nákladů vázaných k opravě kolejiště vlečky 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. V teoretické části jsou popisovány a rozčleněny pojmy 

z oblasti nákladů. Následně jsou charakterizovány pojmy z oblasti údržby. V praktické 

části směřuje k cíli práce provedením horizontálních a vertikálních analýz vybraných 

ukazatelů s návrhem na jejich optimalizaci. 
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ABSTRACT 

This dissertation work deals with the cost analysis assigned for repairs of a railway yard 

sidings of TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. The theoretical part describes and categorizes the 

terms of cost following the characterized terms of the maintenance area. This dissertation 

work looks to a goal in a practical part by implementation of horizontal and vertical analysis 

of selected indicators with a proposal for their optimization. 

 

KEYWORDS 

costs; maintenance; horizontal and vertical analysis; railyard; optimization 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................................................................ 1 

2 Teorie a klasifikace nákladů .............................................................................................................. 2 

2.1 Pojetí nákladů ................................................................................................................................. 3 

2.1.1 Finanční pojetí nákladů ...................................................................................................... 3 

2.1.2 Hodnotové pojetí nákladů ................................................................................................. 3 

2.1.3 Ekonomické pojetí nákladů .............................................................................................. 4 

2.2 Členění nákladů .............................................................................................................................. 5 

2.2.1 Druhové členění nákladů ................................................................................................... 5 

2.2.2 Účelové členění nákladů .................................................................................................... 6 

2.2.3 Členění nákladů dle výkonů - kalkulační členění. .................................................... 8 

2.2.4 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti ............................................. 9 

2.2.5 Členění nákladů podle závislosti na změnách objemu výroby ........................... 9 

2.2.6 Náklady podle původu spotřebovaných vstupů ..................................................... 12 

2.2.7 Náklady podle podnikových funkcí ............................................................................. 12 

2.2.8 Další členění nákladů ........................................................................................................ 12 

3 Teorie údržby ....................................................................................................................................... 14 

3.1 Členění údržby dle funkcí ......................................................................................................... 14 

3.1.1 Udržování .............................................................................................................................. 14 

3.1.2 Inspekce, diagnostika ........................................................................................................ 14 

3.1.3 Opravy ..................................................................................................................................... 14 

3.1.4 Plánování a výroba ............................................................................................................. 15 

3.2 Organizace a řízení údržby ...................................................................................................... 15 

3.2.1 Centralizovaná údržba ...................................................................................................... 15 

3.2.2 Decentralizovaná údržba ................................................................................................. 15 

3.2.3 Umístění údržby ve struktuře podniku ...................................................................... 16 

3.3 Systém činnosti údržby ............................................................................................................. 16 



 
 

3.3.1 Poruchová údržba .............................................................................................................. 16 

3.3.2 Preventivní údržba ............................................................................................................ 16 

3.3.3 Prediktivní údržba ............................................................................................................. 17 

3.3.4 Proaktivní údržba ............................................................................................................... 17 

3.4 Hospodárnost údržby ................................................................................................................ 17 

3.5 Činitelé ovlivňující výkon, efektivnost a náklady údržby ............................................ 18 

4 Představení společnosti .................................................................................................................... 21 

4.1 Představení společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. .................................................. 21 

4.2 Představení železniční dopravy na území TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. ......... 23 

4.2.1 Rozdělení vlečky na obvody ........................................................................................... 24 

4.3 Údržba kolejiště vlečky ............................................................................................................. 25 

5 Technická, horizontální a vertikální analýza současného stavu ....................................... 29 

5.1 Postup schvalování financí na opravy ................................................................................. 29 

5.2 Horizontální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty střediska Údržba 

kolejiště ........................................................................................................................................................ 30 

5.3 Vertikální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty střediska Údržba 

kolejiště ........................................................................................................................................................ 32 

5.4 Horizontální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku................ 33 

5.5 Vertikální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku ..................... 35 

5.6 Analýza výkonů údržeb kolejiště .......................................................................................... 36 

5.7 Výpočet průměrného využití pracovníků údržby ........................................................... 38 

6 Doporučená opatření k optimalizaci nákladů .......................................................................... 39 

6.1 Snížení nákladů na materiál pro opravy kolejiště .......................................................... 39 

6.1.1 Výhybky .................................................................................................................................. 39 

6.1.2 Betonové pražce .................................................................................................................. 40 

6.1.3 Koleje ....................................................................................................................................... 40 

6.2 Možnosti snížení personálních nákladů ............................................................................. 41 



 
 

7 Závěr ......................................................................................................................................................... 43 

8 Seznam použité literatury ................................................................................................................ 44 

 

 



1 
 

1 Úvod 

Dobré postavení podniku na trhu ovlivňuje v současné konkurenční a turbulentní 

době celá řada faktorů. Jedním z hlavních faktorů jsou náklady. Pokud chce firma v této 

nelehké době uspět, musí své náklady důkladně analyzovat a efektivně řídit. 

Náklady se podílejí na hospodářském výsledku společnosti. Pokud se podniku 

nedaří udržovat náklady na přijatelné úrovni, dojde k přesahu jejich hodnoty nad výnosy 

a podnik se stane ztrátovým. Poté je téměř nepravděpodobné, že by v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí obstál. Podniky jsou nuceny v důsledku této situace používat 

moderních metod řízení. Součástí těchto metod je i pravidelné provádění analýz. 

Cílem této diplomové práce je analýza nákladů na údržbu vlečky kolejiště 

společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a návrh optimalizace těchto nákladů. Analýza je 

provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy. Dále pak pomocí výpočtu 

efektivnosti využití personálních prostředků. Optimalizace se zaměřuje na náklady 

s největší spotřebou finančních prostředků.  

Diplomovou práci jsem rozdělil do dvou hlavních částí. První část je teoretická a 

druhá praktická. V teoretické části jsou představeny základní pojmy z oblasti nákladů a 

údržby. Obě oblasti jsou dále roztříděny z různých hledisek, podle kterých jsou 

v literatuře děleny.  

V praktické části se zabývám analýzou a optimalizací nákladů na údržbu vlečky 

kolejiště společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. V úvodu praktické části je představena 

společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. spolu s podrobnějším seznámením s provozem 

VL - Doprava a expedice a jeho dopravní části spolu s postupem při údržbě kolejiště. 

V druhé části jsou zpracovány horizontální a vertikální analýzy vybraných ukazatelů 

údržby vlečky kolejiště a teoretický výpočet využití pracovníků údržby.  Ve třetím oddílu 

navrhuji a ekonomicky zhodnocuji opatření k optimalizaci nákladů na údržbu vlečky 

kolejiště.  

Toto téma jsem si vybral z důvodu jeho blízkosti k mému zaměstnání, jelikož pracuji 

jako technickohospodářský pracovník expediční části provozu VL - Doprava a expedice 

ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.  
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2 Teorie a klasifikace nákladů 

V praxi se používá dvojí pojetí nákladů, jedno, které je určeno pro externí uživatele a 

to ve finančním účetnictví a druhé, které je využíváno managementem podniku k jeho 

řízení a to v manažerském neboli vnitropodnikovém účetnictví.  Náklady podniku lze 

charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně 

vynaložených na tvorbu podnikových výnosů spolu s dalšími nutnými náklady 

spojenými s činností podniku. V účetním pojetí nákladů jsou účetní náklady 

charakterizovány jako spotřeba hodnot v daném období zachycená ve finančním 

účetnictví. Náklady podniku souvisí vždy s výnosy podniku určitého období. To je 

zabezpečováno takzvaným časovým rozlišením výnosů a nákladů. V této souvislosti jsou 

některé výnosy nebo náklady převáděny z jednoho období do druhého. [17] 

Z pohledu finančního účetnictví jsou náklady definovány jako úbytek ekonomického 

prospěchu, který se projevuje přírůstkem dluhů nebo poklesem aktiv a který 

v hodnoceném období vede k poklesu vlastního kapitálu. Tato definice, která je 

zjednodušeně vyjadřována jako náklad na ekonomický zdroj obětovaný k dosažení 

výnosu z prodeje, je charakteristická tím, že je spolu s protikladně vyjádřenými výnosy 

základem měření zisku finančního účetnictví.  

V manažerském účetnictví se náklady charakterizují jako hodnotově vyjádřené, 

účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejících s ekonomickým 

působením. [7] 

Náklady jsou také charakterizovány jako jakékoli odčerpání vlastního kapitálu, 

snižující dosažený výnos, včetně výdajů zbytných jako dary, reprezentace, odměny 

orgánům společnosti, manka a škody, penále a pokuty, poplatky a daně, případně 

vynaložené prostředky na dosažení, zajištění a udržení výnosů, popřípadě vstupy 

hospodářských procesů a práce do hospodářských procesů. Tedy účelně vynaložené 

zdroje ekonomického růstu. Z pohledu manažera mohou mít podobu nákladů 

obětovaných příležitosti neboli oportunitních nákladů. [7] 

Náklady jsou evidovány k různým účelům a proto je potřeba chápat tyto náklady 

z odlišných hledisek, které v principu respektují rozdělení účetnictví jako takového. 

K definování nákladů je možno přistupovat buď z pohledu externího uživatele, ten je 

vymezen finančním účetnictvím, nebo jsou náklady sledovány z pohledu manažerského. 
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Z manažerského hlediska vychází manažerské pojetí nákladů, které je dále členěno na 

finanční, ekonomické a hodnotové pojetí nákladů. [3] 

2.1 Pojetí nákladů 

2.1.1 Finanční pojetí nákladů 

Ve finančním účetnictví se uplatňuje takzvané finanční pojetí nákladů, které se 

zakládá na použití peněžní formy koloběhu prostředků. V té se vychází z předpokladu, že 

pravým projevem nákladů, je tržně ověřené vynaložení ekonomických zdrojů a 

konečným smyslem odpovídající tržně ověřená peněžitá náhrada.  

Náklady se rozumí jako peníze „investované“ do výkonů, které zabezpečují náhradu 

peněz v jejich původní výši. Toto je základem koncepce zachování peněžního kapitálu v 

jeho původní jmenovité výši. 

Finanční pojetí nákladů vykazuje určité znaky, které by při jeho využití 

v manažerském účetnictví významně zúžily jeho předmět zájmu.  Prvním podstatným 

znakem je, že v tomto pojetí mohou být jako spotřebované ekonomické zdroje 

zobrazeny pouze náklady, které jsou podloženy skutečným výdajem peněz, a to 

konkrétně náklady hrazené v peněžní formě bezprostředně (například mzdy) a náklady 

odpovídající spotřebě či využití ekonomických zdrojů, které byly vypořádány peněžně v 

předešlých obdobích. Druhým podstatným znakem a současně omezením tohoto pojetí 

je ocenění těchto využitých nebo spotřebovaných ekonomických zdrojů. Náklady jsou 

pak oceněny v historických (skutečných) pořizovacích cenách. [7] 

2.1.2 Hodnotové pojetí nákladů 

Hodnotové pojetí nákladů má vztah k vývoji nákladového účetnictví, jehož úkolem je 

poskytovat informace pro běžné řízení a kontrolu skutečného průběhu aktuálně 

uskutečňovaných procesů. Hodnotové pojetí nákladů je založeno na relacích, které 

vystihují spotřebu nebo využití ekonomických zdrojů za podmínek, které existují v době 

uskutečňování patřičných procesů. Smysl tohoto pojetí spočívá v informačním zachycení 

koloběhu ekonomických zdrojů za podmínek, které nebyly platné v době pořízení těchto 

zdrojů, ale v současnosti. Toto odpovídá kritériu zachování věcného kapitálu. 

V hodnotovém pojetí nefigurují jako náklady jenom peněžně zajištěné ekonomické 

zdroje. Předmětem zobrazení mohou být i takové faktory, které zrovna nemají 
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odpovídající ekvivalent vynaložení peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou 

hospodárnost dané činnosti. Příkladem takových nákladů jsou kalkulační náklady, tedy 

kalkulační nájemné, kalkulační úroky nebo kalkulační odpisy. [7] 

Kalkulační nájemné 

Je používáno tam, kde dochází k využívání vlastních budov a pozemků. Odpovídá 

nákladům, které by vznikly pronájmem srovnatelných budov a pozemků od třetích osob. 

Kalkulační úroky 

Jsou používány u vlastního kapitálu a jejich podstatou je ekonomicky skutečný 

pohled na vykázaný hospodářský výsledek. Do účetních (daňových) nákladů lze zařadit 

jen úroky z cizího (půjčeného) kapitálu. Kalkulační úroky jsou definovány výši, která 

odpovídá skutečným úrokům získaných půjčením vlastních financí se srovnatelným 

rizikem. [8] 

Kalkulační odpisy 

Jsou používány zejména tam, kde úroveň účetních (daňových) odpisů neodpovídá 

skutečné hodnotě pořízení a skutečné době odepisování nově pořízeného majetku. Jejich 

cílem je skutečný (ekonomický) pohled na vykázaný hospodářský výsledek. A to 

v případě cenově nízkých investic, kdy jsou ve finančním účetnictví používány 

adekvátně nízké účetní odpisy, které již neodpovídají současné výrazně nižší pořizovací 

hodnotě daného majetku. Vycházet by měly ze současných výrazně vyšších pořizovacích 

hodnot daného majetku. Jedná se zejména o budovy eventuálně krátkodobější majetek 

pořízený před rokem 1990, který je pořízen za cenu výrazně nižší, než je jeho současná 

pořizovací hodnota. Dále pak v případě, že je nadále používán majetek, který je v rámci 

finančního účetnictví už zcela odepsán. [8] 

2.1.3 Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí nákladů zajišťuje odpovídající informace, nejen pro řízení 

skutečně probíhajících procesů, ale také i pro potřeby rozhodování za účelem volby 

optimálních budoucích možností. S volbou možností pak souvisí obecné ekonomické 

chápaní nákladů jako vrcholu hodnoty, kterou lze vyprodukovat prostřednictvím 

zvolené varianty. 
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Tyto podmínky jsou naplňovány kategorií oportunitních nákladů, též nazývané jako 

alternativní nebo náklady obětované příležitosti. Tyto náklady představují hodnotu 

ušlého příjmu z alternativy, jejíž přijetí bylo výběrem jiné varianty znemožněno. Jedná 

se o jakýsi ušlý zisk z rozhodnutí, které nebylo přijato. Oportunitní náklady je možné 

kvantifikovat jen v případě, že posuzujeme dvě nebo více rozhodovacích variant. Jejich 

uplatnění najdeme zejména v případě, že jsme při rozhodování limitováni v oblasti 

zdrojů. [7] 

2.2 Členění nákladů 

K provádění jakékoli nákladové optimalizace nebo ke snižování nákladů je potřeba 

náklady dobře poznat a pochopit podstatu jejich jednotlivých nákladových položek. 

Jelikož se počet nákladových položek téměř v kterémkoli podniku vyskytuje ve stovkách 

až tisících, je nutné pro jakékoliv další úvahy tyto náklady rozdělit do určitých 

stejnorodých skupin tak, abychom mohli zjišťovat jejich chování při různých situacích. 

Klasifikace nákladů podle různých kritérií je základním předpokladem pro použití 

dalších nástrojů manažerského účetnictví. Náklady lze členit podle různých kritérií a 

hledisek. [5] 

Proto, aby bylo možné účinně řídit náklady je potřeba je rozdělit do stejnorodých 

skupin. Pro toto rozdělení existuje mnoho způsobů jak ho provést. Je ale nutné si 

uvědomit, že členění kterýchkoli jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou, tedy 

vztahem k řešení určitých otázek a rozhodnutí. Z pohledu vztahu k rozhodování, lze 

členění nákladů rozdělit do dvou fází. První fáze má význam pro řízení podnikatelského 

procesu a druhá souvisí s rozhodováním o budoucích variantách podnikání. 

2.2.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů vychází z výrobních faktorů - práce (osobní náklady), 

dlouhodobý hmotný majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie). V praxi 

existuje druhové členění podrobnější. Svědčí o tom základní vnitropodnikový výkaz o 

nákladech, výnosech a hospodářském výsledku - výkaz zisku a ztrát. Tento výkaz 

kombinuje dvojí třídění nákladů. Zaprvé podle oblasti činnosti (finanční, provozní a 

mimořádné náklady) a za druhé podle nákladových druhů. Za základní nákladové druhy 

lze považovat tyto položky: 

 Spotřeba materiálu, energií a externích služeb, 
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 osobní náklady (platy, mzdy, náklady na sociální zabezpečení, sociální 

náklady, provize), 

 odpisy dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku 

 finanční náklady (nákladové úroky, pojistné apod.) [15] [14] 

2.2.2 Účelové členění nákladů 

Z tohoto hlediska jsou sledovány náklady ve vztahu k výnosům, na jejichž dosažení 

byly vynaloženy.  Členění nákladů dle účelu je využíváno k dohledu nad vynakládáním 

nákladů, tedy ke kontrole ekonomičnosti ve vztahu ke všem podnikovým procesům, 

činnostem a aktivitám. Obvykle se provádí strukturalizace účelového členění nákladů 

v několika úrovních, tedy pro jednotlivé nákladové skupiny nebo jejich položky. Nejprve 

se náklady rozdělí do širších okruhů výrobních činností a činností obslužných a 

pomocných. V rámci těchto okruhů se pak provádí detailnější členění. Je zapotřebí zjistit 

tzv. věcného nositele, který je příčinou vzniku nákladů a jeho velikost je podkladem pro 

určení úrovně nákladů. [5] 

Účelové členění nákladů se používá dvojí a to buď třídění podle útvarů anebo třídění 

podle výkonů. Třídění nákladů podle útvarů je sledování nákladů podle středisek. 

Ukazuje kdo je zodpovědný za vznik nákladů. Třídění nákladů podle výkonů umožňuje 

zjišťování nákladů podle jednotlivých produktů tedy podle nositelů nákladů. Vliv na 

různé vyjádření nákladů z hlediska jejich vynaložení mají úroveň, hloubka podrobnosti a 

způsob vymezení věcného nositele. [14] 

Ve výrobě se náklady převážně člení na náklady na obsluhu zařízení a technologické 

náklady. Technologické náklady se řídí technickohospodářskými normami, zatímco 

náklady na obsluhu zařízení se řídí limity a normativy a jejich souhrn je řízen rozpočty. 

Technologické náklady 

Technologické náklady jsou projevem účelového členění nákladů, a to členěním 

nákladů podle jejich vztahu k činnosti, operaci, aktivitě, dílčí části procesu nebo jinak 

vyjádřenému věcnému nositeli. 

Technologické náklady se vynakládají na tvorbu výkonů a vyvolává je technologie 

činnosti daného výkonu. Jednoduchými příklady technologických nákladů jsou mzdové 

náklady, spotřeba základního materiálu, spotřeba energie a odpisy zařízení. [5] 
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Náklady na obsluhu a řízení 

Náklady na obsluhu a řízení jsou opakem technologických nákladů. Technologické 

náklady se transformují na konkrétní výkony, zatímco náklady na obsluhu a řízení 

zajišťují základní podmínky průběhu činností, procesů a útvarů.  Jsou relativně nezávislé 

na tom, které konkrétní výkony jsou vytvářeny. Náklady na obsluhu a řízení jsou 

vynakládány za účelem vytvoření, zajištění a udržení podmínek hospodárného průběhu 

činnosti. Mezi tyto náklady lze přiřadit i náklady na zajištění provozu budov (osvětlení, 

topení, úklid) nebo náklady na časové mzdy pracovníků. 

Náklady jsou sledovány v základních vnitropodnikových útvarech, kterými jsou 

hospodářská střediska. Jsou vytvářeny v oblasti hlavní činnosti, obslužných a 

pomocných činností, zásobování, odbytu a správy. Výkony, které si mezi sebou předávají 

jednotlivá vnitropodniková střediska, jsou oceněny vnitropodnikovými cenami. Ty se 

většinou stanovují na úrovni nákladů, někdy i se ziskem, anebo na úrovni ceny tržní. 

[14] 

V některých firmách jsou vytvořena i nákladová střediska, která jsou řízena dle 

nákladů, jelikož výkony lze zde obtížně plánovat a vykazovat. Bývají jimi ve správě 

podniku ta střediska, která jsou hodnocena dle úspor nebo podle překročení 

plánovaných nákladů. Dále to bývají jednotlivé dílny anebo jejich části. Několik 

nákladových středisek pak tvoří středisko hospodářské. Ke tvorbě středisek musí být 

dodrženy určité organizační a jiné podmínky. Například musí být definovány činnosti 

prováděné střediskem, výkony u nichž dochází k předávání mezi středisky, musí být 

měřitelné a měřitelné musí být také náklady, které středisko vynakládá. Výkony 

hospodářských středisek musí být oceněny vnitropodnikovými cenami. [14] 

Náklady jednicové a režijní 

Jednicové náklady jsou tou částí nákladů, které souvisí jak s technologickým 

procesem jako takovým, tak i přímo s jednotkou prováděného výkonu (např. 1 výrobek). 

Jednicové náklady se dají přiřadit určitému nákladovému středisku, kdežto režijní 

náklady lze připočítat pouze pomocí jistého klíče a nelze je přiřadit nákladovému 

středisku.  Režijní náklady v sobě obsahují náklady na obsluhu zařízení a tu část 

technologických nákladů, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým 

postupem jako celkem. [15] 
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2.2.3 Členění nákladů dle výkonů - kalkulační členění. 

Kalkulační členění vypovídá o tom, jak byly náklady vynaloženy (na které služby či 

výrobky). Toto hledisko je pro podnik důležité, jelikož umožňuje zjistit rentabilitu 

jednotlivých výrobků či služeb a řídit jejich strukturu, protože jednotlivé výrobky či 

služby přispívají různou měrou ke tvorbě zisku podniku. Využívá se jako podklad pro 

mnoho dalších manažerských rozhodování.  

Z pohledu nákladů k výkonu, který je druhově, jakostně a objemově přesně 

specifikován a z pohledu praktických početně technických možností, jak přiřadit ke 

konkrétnímu výkonu náklady, lze rozlišit dvě oblasti nákladů: 

 přímé náklady - bezprostředně souvisí s určitým druhem výrobku, 

 nepřímé náklady - souvisí s více druhy výkonů a zajištují průběh výroby jako 

celku. [7] 

Do přímých nákladů spadají téměř všechny jednicové náklady a režijní náklady, 

které s konkrétním výrobkem přímo souvisí. Příkladem takovéhoto nákladu může být 

náklad na technickou přípravu a vývoj určitého výrobku. [7] 

Většina režijních nákladů převážně souvisí s více druhy výkonů. Při řešení určitých 

rozhodovacích úloh je však potřeba i tyto náklady přiřadit jednici výkonu. Režijní 

náklady se pak přičítají nepřímo prostřednictvím zvolených veličin. [15] 

Pohled na jednotlivé položky nákladů a jejich sumu na kalkulační jednici nazýváme 

kalkulace nákladů. Typový kalkulační vzorec je zobrazen v tabulce 1. 

Tab. 1 Typový kalkulační vzorec. [16] 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

5. správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. zisk (ztráta) 

Cena výkonu (základní) 
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Z typového kalkulačního vzorce je odvozen dynamický kalkulační vzorec, který je 

doplněn o členění na náklady variabilní a fixní. Výstupem je pak informace o tom, jak 

budou náklady v jednotlivých stadiích ovlivněny změnami v objemu prováděných 

výkonů. Takováto forma kalkulace je využívána hlavně jako podklad pro ocenění 

vnitropodnikových výkonů předávaných na různé úrovně podnikové struktury. Příklad 

možné varianty je zobrazen v tabulce 2. [7] 

Tab. 2 Dynamický kalkulační vzorec [7] 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady 

 - fixní 

 - variabilní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie 

 - fixní 

 - variabilní 

Náklady výroby 

Prodejní režie 

 - fixní 

 - variabilní 

Náklady výkonu 

Správní režie 

Úplné náklady výkonu 

 

2.2.4 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti slouží ke kontrole 

vnitropodnikových středisek a ukazuje, kde náklady vznikly a kdo je zodpovědný za 

jejich původ. Z tohoto pohledu členíme náklady: 

 náklady výrobní činnosti - ty se dále dělí na náklady hlavní, vedlejší pomocné a 

přidružené výroby, 

 náklady nevýrobní činnosti- ty se dále dělí na správu, odbyt, zásobování a další. 

2.2.5 Členění nákladů podle závislosti na změnách objemu výroby 

Podle závislosti na změnách objemu výroby se náklady dělí na variabilní a fixní. 
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Variabilní náklady 

Variabilní náklady se v souvislosti se změnou objemu výroby ve své absolutní 

hodnotě mění. Při zvýšení objemu výroby rostou a při snížení objemu výroby klesají, 

jsou závislé na změnách objemu a proměnlivé. Prezentují vklady, které je možné 

ekonomicky členit a vkládat do jednotlivých procesů v takové výši, která odpovídá 

danému objemu výkonů a to v čase, ve kterém jsou vykonávány. Lze mezi ně zařadit 

například takové náklady, jakými jsou spotřeba materiálu, spotřebována služba nebo 

úkolová mzda dělníků. [14] 

 U variabilních náklady dochází ke změnám spolu se změnami objemu výroby takto: 

 proporcionálně - rostou stejně rychle jako objem výroby 

 podproporcionálně - rostou pomaleji než objem výroby 

 nadproporcionálně - rostou rychleji než objem výroby 

Za variabilní náklady jsou považovány náklady, které jsou spojeny pouze s realizací 

jediného výkonu nebo skupiny výkonů. Tyto náklady jsou spotřebovávány každým 

výkonem a pro uskutečnění následujícího výkonu (dávky) je potřeba tyto náklady znovu 

vynaložit. 

Pokud bychom variabilitu nákladů sledovali pouze ve vztahu ke každé jednotce 

výkonu, bylo by možné považovat za variabilní náklady pouze takové, které jsou 

vyvolány určitou jednici výkonu. Spoustu dalších nákladů je však potřeba opakovaně 

vynakládat i po uskutečnění určitého množství výkonů. Příkladem může být spotřeba 

maziv k údržbě výrobního zařízení, náklady na údržbu a opravy po stanoveném 

množství motohodin stroje, náklady na dodání zboží. Z toho důvodu jsou tyto náklady, 

které jsou vyvolány určitým množstvím výkonů a které mohou být společné více 

výkonům, řazeny mezi náklady variabilní. [14] 

Fixní náklady 

Fixní náklady zajišťují podmínky pro činnost v určitém rozsahu, a proto se nazývají 

potencionální (uskutečnitelné). Jsou vždy jednorázově vynakládány na určité časové 

období. Objem výkonů (rozsah činností), který je možné pomocí fixních nákladů vytvořit 

je omezen jejich kapacitou. 
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Fixní náklady pojímají celou řadu nákladů, které je vhodné z praktického hlediska 

řízení dále rozdělit na: 

 Fixní náklady vyvolané způsobem zajištění činnosti - náklady na obsluhu zařízení. 

Tyto náklady se řadí mezi fixní, avšak neznamená to, že je jejich výše neměnná. 

Reálný vývoj těchto nákladů závisí na různých faktorech, které lze anebo nelze 

podnikem ovlivnit. [13] 

 Fixní náklady, které nejsou bezprostředně vyvolány vytvořením vlastního 

výkonu, ale o jejich vynaložení rozhoduje vedení podniku. Mezi tyto náklady 

patří: náklady na reklamu a propagaci, náklady na výzkum a vývoj, náklady na 

vzdělávání. Tyto náklady jsou buď jednorázové anebo opakované a jejich výši lze 

v daném období ovlivnit či dokonce zamezit jejich vzniku. [13] 

Fixní náklady jsou z pohledu změny výkonů stále konstantní. Ve vztahu na jednici 

výkonu však dochází k jejich rozmělňování. Při překročení kapacity vzrůstají o náklady 

dodatečně vložené kapacity a mění se skokem.  

Existence fixních nákladů má nebývalý vliv na vztahy mezi základními 

ekonomickými veličinami podniku, jako jsou náklady, zisk a objem výroby. S rostoucím 

objemem výroby totiž dochází k poklesu průměrných fixních nákladů na jednotku 

produkce. Takový to jev je nazýván degrese nákladů. Díky tomuto jevu dochází 

k nelineárnímu růstu zisku z jednotky produkce. [14] 

Nenaplněním výrobní kapacity dochází k nevyužívání fixních nákladů. Skupina 

fixních nákladů, která odpovídá této nevyužité výrobní kapacitě, je nazývána nevyužité 

fixní náklady. I když se jedná jen o teoretické rozdělení fixních nákladů, ve skutečnosti 

nejsou totiž fixní náklady dělitelné, jelikož jsou vyvolány nutností zajistit chod podniku 

jako celku, dává nám důležité sdělení o efektivnosti vázání fixních nákladů. Z tohoto 

oznámení pro řízení podniků vyplývá, že je nezbytné, aby vytvářel takové výrobní 

kapacity, které budou dostatečně naplněny. [14] 

Nákladová remanence 

S růstem podniku dochází i ke zvyšování fixních nákladů. Obráceně to však zcela 

neplatí. S omezením výroby většinou fixní náklady neklesají, ale zůstávají na stejné výši, 

jelikož vznikají odpisy strojů a budov, podnik musí platit daně, nájemné apod. Pokud už 
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k poklesu dochází, je to vždy až po určité době. Tento jev je nazýván jako nákladová 

remanence. Vedení podniku s ní musí počítat například při ukončení výroby 

neefektivních výrobků, pokud se mu nepodaří odbourat spolu s nimi spojené fixní 

náklady. [14] 

2.2.6 Náklady podle původu spotřebovaných vstupů 

Vstupy, které podnik spotřebovává, mohou pocházet z okolí podniku, pak jsou 

náklady na tyto vstupy označovány jako prvotní (externí). Druhou skupinou jsou 

náklady druhotné (interní), které vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů. 

Druhotné náklady mají komplexní charakter. Toto členění nákladů je nezbytné pro 

zúčtování nákladů mezi středisky a vychází z něj nákladové účetnictví. [15] 

2.2.7 Náklady podle podnikových funkcí 

Zpravidla bývají rozlišovány náklady dle těchto hlavních podnikových funkcí: 

 náklady na pořízení, 

 náklady na výrobu, 

 náklady na správu, 

 náklady na skladování, 

 náklady na odbyt. [15] 

2.2.8 Další členění nákladů 

Utopené náklady 

Utopené náklady jsou náklady, které byly již vynaloženy a nedají se nijak ovlivnit. 

Utopené náklady podnik nese bez ohledu bez ohledu na to, pro jakou další variantu se 

rozhodne a neměly by být v současném nebo budoucím rozhodování brány v potaz. 

Přírůstkové náklady 

Tyto náklady jsou vyvolané přírůstkem objemu výkonů v určitém rozmezí. 

Představují tedy zvýšení celkových nákladů, které vznikne při růstu výkonů, ale hodnota 

tohoto zvýšení je platná jen pro konkrétní určené rozmezí. U jiné změny, která 

neodpovídá určenému rozmezí, nastávají další změny celkových nákladů.  
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Explicitní náklady 

Jsou náklady, které musí být skutečně vynaloženy v peněžní podobě na nákup či 

pronájem výrobních faktorů (mzdy pracovníků, úroky za úvěr, platby dodavatelům za 

materiál a služby, náklady na nákup strojů) a jsou to takové náklady, které platí 

podnikatel někomu jinému (např. jinému podniku). Jejich výši lze zjistit z účetní 

evidence. 

Implicitní náklady 

Tyto náklady nemají formu peněžních výdajů, a proto jsou jen obtížně vyčíslitelné. 

K jejich měření se používá oportunitních nákladů neboli nákladů obětovaných 

příležitosti. Tyto náklady nejsou ve finančním účetnictví zachyceny, ale používají se 

pro různá manažerská rozhodnutí. [14] 

Relevantní náklady 

Relevantní náklady jsou důležité z pohledu rozhodování o určité úloze, jelikož při 

realizování uvažované varianty se tyto náklady, vzhledem k původní variantě mění. 

Ostatní náklady jsou pro dané rozhodnutí nezávažné, změna varianty jejich výši nemění. 

[14] 

Náklady vázáné k rozhodnutí 

Tyto náklady jsou nejobecnější a zejména strategicky využívanou skupinou nákladů. 

Bývají zpravidla vymezovány jako náklady, které na základě momentálních rozhodnutí 

vzniknou v budoucnosti. Často bývají dávány do souvislosti s vývojem a konstrukčním 

řešením výrobků, které zásadním způsobem předurčují úroveň nákladů při jejich 

výrobě. Význam této kategorie stoupnul na základě empirických průzkumů, které 

dokazují, že: 

 úroveň těchto nákladů, spojených s řešením produktů ve vývojové a přípravné 

fázi, činí 80–85 % z celkových nákladů, které jsou v souvislosti s produktem 

vynaloženy za dobu jeho životnosti, 

 efektivně vynaložené náklady ve fázi vývoje a přípravy výrobků se mohou 

osminásobně až desetinásobně reprodukovat za dobu životnosti produktu. [7] 
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3 Teorie údržby 

Moderní hutní podnik je nasycen velkým množstvím různých zařízení, jejichž 

pořizovací hodnota dosahuje i několika miliard. S technickým rozvojem zařízení roste i 

význam údržby.  Údržba má na ekonomiku podniku podstatný vliv. Doba oprav a 

udržování předurčují časové využití výrobních kapacit. Kvalita oprav a udržování 

podmiňuje výkonové a technické využití zařízení. [1] 

Náklady na údržbu značně zatěžují podnikové hospodaření.  Náklady na údržbu jsou 

na vrub výrobních nákladů. Trvání oprav přímo ovlivňuje časové využití zařízení. Kvalita 

oprav podmiňuje výkonové, ale i časové využití zařízení a tím i objem výroby. Udává se, 

že z celkových nákladů výroby jde na údržbu 8-15 %. V hutních údržbách pracuje 1/5 - 

1/3 pracovníků, což negativně ovlivňuje produktivitu práce. [10] 

Činnost údržby 

 periodické prohlídky zařízení, 

 zkoušky zařízení, 

 všechny druhy oprav (malé, střední, generální), 

 zajišťování náhradních dílů pro opravy. [4] 

3.1 Členění údržby dle funkcí 

3.1.1 Udržování 

Náplní činnosti je každodenní péče o náležitý technický stav zařízení spočívajícího 

v čištění, mazání, seřizování, dohledu na zařízení, doplňování mazadel a v odstraňování 

drobných závad. Většinu těchto činností provádí pracovníci, kteří dané zařízení 

obsluhují. [12] 

3.1.2 Inspekce, diagnostika 

Náplní činnosti je kontrola zařízení a strojů, prohlídky diagnostika revize, predikce 

poruch a plán oprav. Nalezení nejvhodnějšího cyklu inspekcí a dalších podobných funkcí 

je základem tomu, aby náklady na údržbu zatížily výrobní náklady nejnižší měrou. [2] 

3.1.3 Opravy 

Provádění běžných, středních a generálních oprav. Součástí generálních oprav může 

být také i modernizace zařízení. 
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3.1.4 Plánování a výroba 

Plánování oprav, zásobování, zajišťování náhradních dílů, výroba náhradních dílů a 

výroba částí strojů. 

3.2 Organizace a řízení údržby 

Pro údržbu je důležité, jak jsou uspořádány její kapacity a jak je řízena.  

Pokud jde o uspořádání prostředků údržby, pak mohou být převážně soustředěny 

do silných podnikových útvarů (centralizovaná údržba) nebo jsou údržbářské kapacity 

rozptýleny do výrobních jednotek (decentralizovaná údržba). [11] 

3.2.1 Centralizovaná údržba 

Výhody 

 Lepší péče o výrobní zařízení, jelikož je zamezeno odsouvání úkolů údržby 

výrobou. 

 Možnost uplatňování celopodnikových hledisek. 

 Lepší využití údržbářských kapacit. 

 Lepší koordinace opravářských oborů při provádění oprav. 

Nevýhody 

 Menší operativnost. 

 Větší odloučenost od provozu. [2] 

3.2.2 Decentralizovaná údržba 

Výhody 

 Větší pružnost a operativnost. 

 Těsnější spojení s provozem a jeho lepší znalost. 

Nevýhody 

 Zhoršené uplatňování celopodnikových hledisek. 

 Horší koordinace ve specifických profesích. 

 Nebezpečí využívání pro provozní operativu. [12] 
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3.2.3 Umístění údržby ve struktuře podniku 

Údržba může mít v podniku různé pozice začlenění. 

1) Specializovaný podnikový útvar 

Jednotky údržby na všech stupních jsou metodicky i disciplinárně podřízeny 

vedoucímu podnikového útvaru údržby. 

2) Součást výrobního nebo nevýrobního provozu 

Vedoucí podnikového útvaru disciplinárně řídí pouze údržbu na úrovni 

podniku, zatím co údržbářské kapacity v provozech jsou disciplinárně 

podřízeny příslušným vedoucím těch výrobních jednotek, v nichž se nacházejí.  

3) Kombinovaný způsob 

Ponechává část činnosti údržby v disciplinární podřízenosti vedoucího 

podnikového útvaru údržby, zatímco ostatní údržbářské obory podřizuje 

vedoucím provozů. [9] 

3.3 Systém činnosti údržby 

Existují čtyři základní, vzájemně závislé přístupy k údržbě zařízení 

3.3.1 Poruchová údržba 

Reaguje na situace, kdy došlo k poruše zařízení nebo při jeho zastavení z důvodu 

zjištění že, brzy selže anebo například vyrábí zmetky. Systém je jednoduchý, ale rizikový 

a může být uplatňován jen vůči nevýznamnému zařízení. Chybí zde prevence a 

plánování. Finanční prostředky na náhradní díly se vynakládají až v případě vyčerpání 

jejich fyzické životnosti. To přináší na jedné straně úsporu nákladů v důsledku dlouhých 

intervalů mezi výměnami a opravami, na druhé straně ale vyvolává zvýšení nákladů 

z důvodu větších škod, ke kterým dochází při dosažení limitního stavu fyzické životnosti. 

[12] 

3.3.2 Preventivní údržba 

Podstatou preventivní údržby je provést opravu v očekávání její skutečné potřeby. 

Navazuje na preventivní prohlídky, inspekci a diagnostiku. Výměna součástí je plánem 

přikazována bez ohledu na to, zdali došlo k jeho fyzickému vyčerpání životnosti. 

Preventivní údržba na jedné straně zvyšuje náklady na náhradní díly, které jsou častěji 

měněny, avšak na straně druhé snižuje náklady provozu, jelikož dochází k odstávkám 
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s minimální dobou trvání. Navíc standardní termíny a rozsah údržbářských prací 

umožňuje přesné plánování údržby na dlouhou dobu dopředu. [6] 

3.3.3 Prediktivní údržba 

Někdy bývá také nazývána údržbou podle skutečného technického stavu zařízení. 

Prostředkem ke zjišťování technického stavu je inspekce a diagnostika. Inspekce může 

být buď subjektivní anebo objektivní. V případě subjektivní inspekce je technický stav 

zařízení prováděn na základě vizuální prohlídky pracovníka údržby.  Tento způsob je 

pracný a tím i nákladný, nepříliš spolehlivý a proto bývá nahrazován objektivní inspekcí, 

při níž je technická diagnostika zařízení prováděna pravidelným měřením 

diagnostických parametrů. U technické diagnostiky se používají citlivé přístroje ke 

stanovení určitých parametrů, které charakterizují technický stav zařízení. Z měření 

takových ukazatelů, jako je teplota, hlučnost, vibrace, tlak, změny elektrického odporu, 

elektrický proud, napětí, ultrazvukový signál lze předvídat vývoj opotřebení 

mechanických dílů, elektrické izolace apod. a tím optimálně plánovat opravy zařízení. 

[12] 

3.3.4 Proaktivní údržba 

U této údržby se setkáváme se zcela exaktními daty. Oprošťuje se od orientace 

pouhých zkušeností. Technicky vyspělé testování umožňuje identifikovat sledovanou 

poruchu na zařízení a to včetně její příčiny. Tím se proaktivní údržba zasluhuje o 

nápravná opatření ke zlepšení v konstrukci, projekci, technologických útvarech a dalších 

technických útvarech zabývajících se inovacemi. [12] 

3.4 Hospodárnost údržby 

Údržba je obslužný proces. Její rozsah a kvalita přímo ovlivňuje časové využití a 

výkon zařízení a tím i objem výroby. 

Údržba by měla být hodnocena ve vztahu k výrobě a jejím výsledkům, i když vztah 

údržby k výrobě není zcela jednoznačný. Na jedné straně zatěžuje náklady výroby. Čím 

větší je rozsah údržby a úsilí, které vyvíjí, tím jsou náklady údržby vyšší. Na druhé straně 

se zvyšujícím se úsilím údržby dochází ke snižování ztráty provozního tedy produkčního 

času a tím i k nižším ztrátám na produkci. Z toho důvodu musí každý výrobce vážit 

prostředky, které do údržby vkládá a snaží se volit optimální hladinu její nákladovosti. 

Na obrázku 1 je schematicky znázorněna závislost personálních a materiálových 
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nákladů na údržbu v závislosti na požadované provozuschopnosti, které s touto 

provozuschopností logicky stoupají. Na druhé straně ztráty ve výrobě vlivem činnosti 

údržby klesají. Mezi těmito dvěma protichůdnými trendy hledá management podniku 

optimální stav, který zjistí z průběhu součtové křivky obou závislostí. [11] 

 

Obr. 1 Graf závislosti celkových nákladů údržby na provozuschopnosti 

3.5 Činitelé ovlivňující výkon, efektivnost a náklady údržby 

1. Počet pracovníků 

2. Kvalifikace údržbářů 

3. Umístění údržby ve vztahu k výrobě 

4. Plánování 

5. Údržbářské postupy 

6. Zásoby náhradních dílů 

7. Diferencovaný přístup k výrobnímu zařízení. 

Ad 1. Údržba zařízení vyžaduje pracovníky různých profesí a odborností. 

Údržbářská práce je v porovnání s prací výrobě méně rutinní. Průměrné využití 

pracovníků údržby může dosahovat v krajních případech i 50%.  To však bývá 

opodstatněno nepředvídatelností poruchové údržby, která klade požadavky na vyšší 

počet pracovníků, aby byly prostoje sníženy na minimum. Měsíční analýza požadavků na 
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údržbu a přesun špičkové zátěže do období s nižšími požadavky nabízí významné 

úspory pracovníků při schopnosti údržbářů reagovat na havarijní situace. [12] 

 

Stanovení pracovníků údržby teoretickým výpočtem. 

                                    

                                    
                                    

Průměrné využití údržbářů. 

                                 

                               
     [ ]                                                       

Ad 2. Analýza požadavků na údržbu (současnou i budoucí) určí potřebnou 

kvalifikaci pracovníků údržby. Jejich nedostatečná kvalifikace vede k chybné údržbě a to 

má za následek zvýšení prostojů opravovaného zařízení. Je nutné vyhledávat všechny 

rezervy, které mohou vést k úsporám pracovníků určitých profesí a k jejich lepšímu 

využití. 

Ad 3. Umístění prostředků údržby je součástí rozmístění veškerého zařízení 

v podniku. Údržbářské kapacity se v podniku často nepřemísťují s ohledem na vysoké 

náklady a potíže s tím spojené a také k budoucím možným ztrátám. Proto zvažujeme 

původní rozmístění údržby tím pečlivěji i se zřetelem na možný budoucí vývoj.  

Ad 4. U poruchové údržby je čas a množství výkonů neznámé. K její analýze mohou 

být výhodně použity různé simulační techniky. Naproti tomu preventivní údržbu je 

možné pečlivě plánovat. Této vlastnosti lze výhodně využít k takovému zařazování 

plánovaných oprav, aby došlo k zrovnoměrnění využití kapacit údržby. Obdobně i 

v průběhu jednotlivých akcí údržby je důležité nasazovat pracovní skupiny a jednotlivce 

tak, aby s ohledem na malý pracovní prostor byli pracovníci dobře využiti a byl dodržen 

plánovaný termín ukončení opravy. [6] 

Ad 5. Proměnlivost práce údržby leckdy vylučuje uplatnění jakéhosi předem 

vypracovaného postupu, i když výrobci zařízení často určité návody k provedení oprav 

dávají. Pracovní postupy pro opravy zařízení sledují tyto cíle: 

 zařízení bude opraveno na přijatelné funkční úrovni, 
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 pokud pracovník porozumí instrukci a dodrží ji, bude vyžadovat jeho 

minimální dovednost, 

  při dodržení návodu může být vyloučeno poškození jiných, 

neopravovaných součástí, 

 potřebný čas na opravu bude poměrně stálý, a proto předpověditelný. 

Postup by měl být založen na normativech času, ve standardních časech. Pro 

údržbářské práce opakující se jednou za 5 let se standardní časy použít nedají a 

uplatňují se tak odhady v hodinách, dnech. [9] 

Ad 6. Pro minimalizaci prostojů je velmi důležitá zásoba náhradních dílů 

dosažitelných v krátkém čase po vyžádání. U výměnného zařízení se stanovuje optimální 

výše zásoby, při níž součet ztrát umrtvením kapitálu a z prostoje výrobního zařízení je 

minimální. 

Ad 7. Pro snížení výrobních ztrát z hlediska údržby je potřeba rozlišovat, jak kritické 

je výrobní zařízení a zda je zdvojeno nebo je rezervní. Podle toho se volí priorita reakce 

údržby na poruchu. Tam kde se žádá větší bezpečnost a jistota, uplatňuje se ve větší 

míře preventivní údržba.  
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4 Představení společnosti 

4.1 Představení společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je společností, která byla založena již v roce 1839 a 

patří k podnikům s nejdelší výrobní historií v České republice. Každý rok se zde 

v uzavřeném hutním cyklu vyrobí okolo 2500 kilotun oceli, což představuje bezmála 

polovinu produkce v česku.  Mezi hlavní výrobky patří zejména dlouhé válcované 

výrobky, jako je speciální tyčová ocel, válcovaný drát, kolejnice, široká ocel, tvarová ocel, 

bezešvé trubky a hutní polotovary. K ostatním produktům lze zařadit koks, doprovodné 

produkty vznikající při jeho výrobě, umělé hutné kamenivo a granulovaná struska. 

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je největší tuzemskou hutí s domácím kapitálem 

a také i nejdůležitější dceřinou společností MORAVIA STEEL a. s. Společně tvoří jedno 

z předních průmyslových seskupení v České republice. Hlavní strategií skupiny 

společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a MORAVIA STEEL a.s. je dynamické zvyšování 

podílu dlouhých válcovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které jsou dále řízeny 

v budovaných výrobkových řetězcích. Postupnou diverzifikací výrobkového portfolia 

dochází k redukci závislosti na kolísáních trhu. 

Výrobní provozy společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. zahrnují celý cyklus od 

výroby koksu po konečný za tepla válcovaný ocelový výrobek. Provoz koksochemická 

výroba se skládá ze dvou koksárenských baterií. Vyrobený koks je používán pro vlastní 

účely ve vysokých pecích spolu s rudnou vsázkou připravenou ve dvou aglomeracích.  

Vyrobené surové železo je zpracováváno v kyslíkové konvertorové ocelárně, která 

obsahuje kompletní pánvovou metalurgií a dvě zařízení pro plynulé odlévání oceli – 

blokovým a sochorovým. Ocel je vyráběna také v elektroocelárně. Bloky, sochory a 

v menším množství i ingoty z oceláren tvoří vsázku pro provoz válcoven v Třinci. Jedná 

se o válcovnu předvalků a hrubých profilů, střední trať, válcovnu drátu a jemných 

profilů a také o válcovnu trub v Ostravě a univerzální válcovnu v Bohumíně. Ingoty a 

kontislitky jsou také dodávány k dalšímu zpracování do Sochorové válcovny TŽ, a.s. v 

Kladně a VÚHŽ a.s. v Dobré.  Doprovodné produkty vznikající v hutní výrobě jsou 

zpracovávány provozem druhotných surovin na umělé hutné kamenivo a další stavební 

materiál. [18] 
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Do skupiny náleží také firmy, které jsou součástí produktových řetězců společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., nebo poskytují služby v rámci skupiny i mimo ni. 

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., má kapitálový podíl ve 29 firmách, z toho 

ve dvaadvaceti z nich má postavení jediného nebo majoritního akcionáře či společníka. 

Nejnovějšími firmami ve skupině jsou akciové společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. v 

Bohumíně a DALSELV DESIGN a.s. v Ostravě. Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. dále 

zvyšuje drátovenský produktový řetězec skupiny, jelikož zpracovává drát válcovaný 

v Třinci. Její provozy obsahují tažírnu nepatentovaného drátu pro výrobu spojovacích 

součástí, svařovacích a lesklých drátů i tažírnu patentovaného drátu určeného k výrobě 

lan, pružinových a kartáčových drátů a výrobu ocelových kordů do pneumatik a 

tlakových hadic. V lanárně se vyrábějí lana používaná v dolech, v rybářském průmyslu, 

dále vázací a speciální lana a též lana pro lanové dráhy. Na provoze péroven a drátěné 

výroby se dochází k výrobě tlačných, zkrutných i tvarových pružin a také se zde vyrábí 

kovové tkaniny, jehel a plombovací lanka. Společnost DALSELV DESIGN a.s. se zabývá 

zejména modernizacemi a rekonstrukcemi koksárenských baterií, přičemž zajišťuje 

úplný servis od zpracování projektové a výrobní dokumentace přes výrobu až po 

supervizi na samotných stavbách. [18] 

V rámci společnosti jsou výrobní provozy umístěny v Třinci, Ostravě, Kladně, Starém 

Městě u Uherského Hradiště, Bohumíně, České Vsi u Jeseníku, Dobré u Frýdku-Místku, 

Kyjově, Prostějově, Zlíně, Miskolci v Maďarsku a Radomsku v Polsku. 

Za celý svůj dosavadní životní cyklus vyrobila společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,  

a. s. téměř 170 miliónů tun oceli a z ní válcovaných výrobků, které dlouhodobě nacházejí 

své uplatnění nejen v České republice, ale i po celém světě. Téměř dvě třetiny roční 

produkce kvalitních ocelových výrobků, označených logem společnosti, směřuje 

k zákazníkům z více jak 50 zemí světa. 

Firemní mise společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. „Společně pro příští 

generace“ vychází z role historicky dominujícího průmyslového podniku, který ovlivňuje 

spádovou oblast regionu s přibližně 100000 obyvateli. Ve firemní misi i vizi je vyjádřena 

spoluzodpovědnost podniku za rozvoj okolního regionu.  
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4.2 Představení železniční dopravy na území TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a. s. 

Provozováním dráhy a drážní dopravy na vlečce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. je 

pověřen provoz VL - Doprava a expedice. VL - Doprava a expedice je nevýrobním 

provozem TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. Dopravní část provozu zajišťuje veškerý 

přesun surovin, polotovarů a finálních výrobků, dále železniční dopravní obslužnost 

celého podniku a dceřiných společností na území podniku. 

Historie železniční dopravy na území podniku se datuje od roku 1882, kdy byla 

zahájena dopravní obsluha výrobních provozů parní lokomotivou. V té době měřila 

délka kolejí přes 2 kilometry a závod byl propojen se stanicí ČSD. Závodní kolejová 

doprava měla velký vliv na rozvoj podniku. V druhé polovině 19. století mělo velký 

význam také vybudování Košicko-Bohumínské dráhy a rozmach ostravsko- karvinského 

revíru na počátku 20. století. V letech 1960 - 1968 byly zrušeny všechny parní 

lokomotivy a nahradily je stroje s dieselovým pohonem. V současnosti je délka kolejiště 

120,5 km s rozchodem 1435mm. Počet výhybek dosahuje 653kusů, z toho jich je 360 

motoricky přestavovaných. Dále je zde úzkorozchodná dráha o rozchodu 800mm, délce 

1,2km a s 19 výhybkami. Provoz na vlečce se řídí z 9 stavědel. V podniku se nachází 

celkem 124 železničních přejezdů, z nichž 24 je zabezpečeno výstražnou světelnou 

signalizací a dva z nich jsou zabezpečeny závorou. V současnosti se na vlečce pohybuje 

30 lokomotiv z toho dvě úzkorozchodné. Z celkového počtu 17 kolejových vah se na 10 

váží s platností železničního vážení. Maximální rychlost je na vlečce stanovena na 

25km/h.  
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4.2.1 Rozdělení vlečky na obvody 

Situačně je vlečka rozdělena a řízena ze tří dopravních obvodů (jih, střed a sever) 

jak je možno vidět na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Situační rozdělení vlečky do obvodů 

Dopravní obvod  jih - st. 34 

Provozuje 6 lokomotiv se zaměřením na hutní přepravu a obsluhu následujících 

provozů: Odvalové hospodářství a Nové struskové hospodářství, Kyslíková 

konvertorová ocelárna, Vysoké pece a Ocelárny II a III, Hlubinné pece, Válcovna 

předvalků a hrubých profilů a Polní sklad ingotů. 

Dopravní obvod střed - st. 15 

Provozuje 5 lokomotiv se zaměřením na přísun a odsun státních vozů, 1 

technologické vozidlo úzké dráhy. Zajišťuje tedy obsluhu těchto provozů: Přípojový styk 

s ČD, Válcovna předvalků a hrubých profilů, Seřaďovací nádraží, Výklopníky a přípravy 

vsázky, Rozmrazovny, Příprava vysokopecní vsázky, Bramové hospodářství včetně úzké 

dráhy, Sklad kolejnic. 

Dopravní obvod  sever - st. 21 

Provozuje 7 lokomotiv se zaměřením na obsluhu: Kontijemná válcovna, 

Kontidrátová válcovna, Žíhárna a úpravna lesklých tyčí, Čistírna sochorů a sklad sochorů 

Baliny, Polní sklad koksu Baliny a Ekoplocha, Skládky šrotu, Elektroocelárna, Slévárny 
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a Refrasil, Mechanické dílny, Soustružna válců, Drobné kolejivo a Opravna železničních 

vozů, Koksovna, Teplárna a rozmrazovna, Olejové hospodářství a Mlýnice strusky. 

4.3 Údržba kolejiště vlečky  

Opravy a údržbu železničního svršku a spodku kolejiště vlečky si zajišťuje provoz 

VL - Doprava a expedice sám a to svým střediskem VLy - Údržba. Náklady na opravy a 

udržování kolejiště v rámci běžného opotřebení provozem železniční dopravy jsou 

hrazeny z nákladů na opravy VL - Doprava a expedice. U oprav a udržování kolejiště, 

které je nutno provádět pro nadměrné opotřebení (v halách, na výlevnách, pod 

jeřábovými drahami, pod vysokými pecemi a u ostatních technologických kolejí), se 

náklady účtují příslušným provozům na jejich objednávku. 

Technik oprav stavební na základě technických prohlídek upozorní v předstihu 

příslušné provozy na nutnost provádění běžných a středních oprav kolejiště. Rozsah 

opravy a potřebnou dokumentaci stanoví technik oprav stavební. V období od 1. 4. do 

30. 11. se každé úterý od 9 00 konají výlukové porady v kanceláři technika oprav 

stavební (kolejiště) za účasti zástupců VLdz - železniční doprava, VLy - Údržba, zástupců 

externích dodavatelů a dalších zaměstnanců zainteresovaných provozů. Na této poradě 

se stanoví přesný rozsah opravy, doby výluky opravovaných kolejí, bezpečnostní 

opatření a jiné úkoly nutné pro uskutečnění oprav a údržby kolejiště. Podle závěrů této 

porady vypracuje středisko VLdz  - železniční doprava výlukový rozkaz. Za opatření 

dopravního charakteru při sjednané výluce příslušného úseku kolejiště odpovídá 

středisko VLdz - železniční doprava, které vystavuje na každou výluku jednotlivé 

výlukové rozkazy. U oprav malého rozsahu se sjednávají krátkodobé výluky přímo se 

směnovým inženýrem daného dopravního stanoviště.  

U jakýchkoliv oprav kolejiště na přípojovém styku se Správou železniční a dopravní 

cesty (SŽDC) musí projednat podmínky provedení opravy technik oprav stavební (v 

součinnosti s dispečinkem provozu VL- Doprava a expedice) s příslušným pracovníkem 

SŽDC. Koordinátor oprav provádějící opravu je povinen informovat dispečink VL - 

Doprava a expedice o začátku a ukončení těchto oprav.  

Pokud výluka kolejiště omezuje silniční dopravu, je středisko VLy - Údržba povinné 

uvědomit o výluce jednotlivé provozy, Hlavní dispečink, VV - Hasičský sbor, ENVIFORM 

a.s., a dle potřeby i jiné útvary s návrhem náhradní přepravní možnosti, a to 
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prostřednictvím hromadných vzkazů v aplikaci Lotus Notes nebo závodním rozhlasem. 

Potřeba informovanosti je závislá na konkrétní výluce.  

K zabránění poškozování podzemních rozvodů (vodovodní řády, plyn, silnoproud, 

telekomunikační kabely a ostatní), které při zemních pracích spojených s výlukou 

zasahují do kolejiště (kolejiště křižují), jsou jednotlivé provozy povinny na vyzvání 

revizního technika kolejí vyslat zodpovědné zaměstnance k vyjádření o existenci 

podzemních vedení a zařízení. 

Technik oprav stavební má ve své náplni práce tyto úkoly: 

 posuzuje nutnost oprav kolejiště a přejezdů, 

 posuzuje nutnost oprav železničních mostů a ostatních staveb dráhy, 

 stanovuje termíny, rozsahy provádění preventivních prohlídek staveb 

železničního svršku, 

 provádí komplexní prohlídky kolejiště vlečky TŽ, a. s., 

 sleduje a vyhodnocuje pravidelně stav technického zařízení, 

 vede a aktualizuje technickou administrativní dokumentaci železničních 

přejezdů (pasport), 

 předkládá požadavky na opravy vedoucímu střediska údržby, 

 stanovuje rozsah středních oprav včetně zajištění dokumentace a předává 

staveniště středisku VLy - Údržba písemnou formou, 

 sestavuje roční, měsíční a týdenní plány oprav kolejiště, 

 vystavuje zakázky na opravy, odpovídá za vystavení POBJ na tyto opravy, 

 organizuje a řídí výlukové porady,  

 spolupracuje při zajišťování oprav kolejiště s mistrem dílny VLyk - Údržba 

kolejiště a revizním technikem kolejí, 

 spolupracuje se zástupci ostatních provozů při zajišťování oprav, 

 zpracovává seznam požadavků na kapacitní zajištění oprav externími 

dodavateli, 

 kontroluje průběh oprav a dodržování zásad BOZ a EMS, 

 přebírá ukončené služby, co se týče obsahové a kvalitativní stránky, provádí 

hodnocení cizích dodavatelů, 
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 v případech nesplnění podmínek pro opravy kolejiště ze strany provozů a 

ohrožuje-li stav kolejiště bezpečnost práce železniční dopravy, nařizuje na 

poškozených kolejích zastavení provozu, 

 vyšetřuje příčiny nehod a mimořádných událostí, 

 zajišťuje evidenci záznamů o provedených prohlídkách, měřeních a revizích 

staveb drah. 

Revizní technik kolejí má ve své náplni práce tyto úkoly: 

 vykonává činnost na úseku středních, běžných a mimořádných oprav kolejiště 

TŽ, a. s. a ve spolupráci s technikem oprav připravuje plán středních oprav 

kolejiště, 

 organizuje, řídí a provádí prohlídky a kontroly kolejiště, 

 určuje rozsah oprav a ve spolupráci s koordinátorem oprav sestavuje týdenní 

plány běžných oprav kolejiště, 

 dává podklady a spolupracuje s přípravářem oprav na technické a materiálové 

přípravě oprav, 

 provádí komplexní prohlídky kolejiště vlečky TŽ, a. s., 

 zajišťuje podzemní vedení před opravou, 

 vyšetřuje příčiny nehod a poruch v kolejišti, havárií v kolejišti a vypracovává o 

nich technické zprávy, určuje výši škod po nehodách, 

 provádí přejímku kolejiště a prací po opravách,  

 odpovídá za uplatňování drážních předpisů, 

 vypracovává návrhy na opravy. 

Prohlídky a měření na vlečce, které provádí technik oprav stavební a revizní technik 

kolejí se provádí dle tabulky 3. 
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Tab. 3 Intervaly a způsoby prohlídek a měření na vlečce TŽ, a. s. 

  Pol.  Předmět a způsob prohlídky             Objekt 
Časový interval 
prohlídky 

    1. Obchůzka trati s měřením koleje všechny koleje 

Dle pokynu č. 
1/2013 

vedoucího VLy - 
Údržba 

    2. 

Měření rozchodu, vzájemné 
výškové 
polohy kolejnicových pásů: 
- bez kontinuálního záznamu 
 
 Měření směru kolejí: 
 
Měření rozchodu, vzájemné 
výškové 
 polohy kolejnicových pásů: 
 - bez kontinuálního záznamu 

všechny koleje v 
oblouku r<300m 

 
 

všechny koleje v 
oblouku r<300m 
 
koleje v přímé kol. 
201-211, 101-111 
 

24 měsíců 
 
 
 

48 měsíců 
 
 

60 měsíců 

    3. Měření výškové polohy 
kolejnicových pásů a rozchodu ve 
výhybkách 

všechny výhybky 1 rok 

    4.  Kontrola průjezdného průřezu všechny koleje 24 měsíců 

    5.  Prohlídka výhybek všechny výhybky 6 měsíců 
    6.  Komplexní prohlídka vlečky všechny koleje 12 měsíců 
    7.  Prohlídka mostů a podobných 

objektů 
všechny 36 měsíců 

    8.  Prohlídka sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení 

všechny koleje 6 měsíců 

    9.  
 Komplexní prohlídka sdělovacího 
 a zabezpečovacího zařízení 

všechny 60 měsíců 

   10. Měření trakčního vedení měřícím 
vozem 

všechny koleje 12 měsíců 

11.  Prohlídky přejezdů a přechodů 
všechny přejezdy a 

přechody 
na vlečce TŽ, a.s. 

12 měsíců 
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5 Technická, horizontální a vertikální analýza současného 

stavu 

5.1 Postup schvalování financí na opravy 

Koloběh schvalování financí na opravy a udržování se v praxi děje dle níže 

uvedených bodů. 

 Údržbářské dílny předkládají požadavky své a příslušných středisek provozu na 

požadovanou údržbu příštího roku. Požadavky se přibližně rozdělují do 

jednotlivých měsíců a dělí se ještě na jednotlivá nákladová střediska a účty 

(materiál, resp. oprava) a tvoří tak vlastní požadovaný položkový a finanční plán 

oprav provozu. 

 Nato všechny požadavky procházejí prvním kolem schvalování na vedení 

provozu včetně stanovení priorit v opravách. Tohoto schvalování se účastní 

vedoucí provozu, vedoucí údržby, technici oprav, případně mistři údržby a 

vedoucí jednotlivých středisek. 

 Poté se celkové požadavky na opravy příslušného provozu předloží vedoucímu 

odboru VY - Zabezpečení údržeb, který celkový sumář nákladů (požadavků) na 

opravy za TŽ a.s. projedná s oddělení FC - Controlling. 

 Následně oddělení FC - Controlling stanoví plánovaný limit fondu oprav za celé 

TŽ a.s. a ten je posléze vedoucím odboru VY - Zabezpečení údržeb rozdělován 

zpátky na jednotlivé provozy. 

 Zpravidla dochází k určité redukci požadovaných nákladů na opravy, které byly 

na začátku přípravy plánu oprav. Na jednotlivých provozech se redukovaný plán 

oprav promítá do položkového plánu oprav. Provede se redukce plánu oprav 

podle přidělených finančních prostředků a podle stanovených provozních 

priorit. Hlavní slovo má samozřejmě opět vedoucí provozu. U projednání 

redukovaného provozního plánu oprav bývá většinou i vedoucí odboru VY - 

Zabezpečení údržeb, nebo je s plánem podrobněji seznámen. 

 Někdy se stává, že postup redukce plánu oprav se i několikrát opakuje, než je 

schválen definitivní finanční plán TŽ a.s., který schvaluje dozorčí rada TŽ a.s. 

 Dochází i k situacím, kdy se schválený limit plánu oprav mění i během roku, ale 

to má plně ve své režii vedoucí odboru VY - Zabezpečení údržeb, který celkové 
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náklady na opravy TŽ a.s. řídí, tedy finance někdy rozděluje finance navíc a 

občas i krátí. 

Z výše uvedeného postupu schvalovacího koloběhu můžeme usoudit, že náklady na 

opravy a udržování jsou pod velkou kontrolou. Vzhledem k tomu, že většinou dochází ke 

krácení požadavků na finance, musí tak vedoucí provozu, vedoucí údržby a technici 

oprav skutečně správně rozhodnout co bude do plánu oprav a údržby zahrnuto. 

5.2 Horizontální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty 

střediska Údržba kolejiště 

Tabulka 4 Horizontální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty střediska 

Údržba kolejiště ukazuje spolu s obrázkem 4 a 5 změnu hodnot, oproti předcházejícímu 

roku, položek z vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty v letech 2011 až 2013 spolu 

s plánem na rok 2014. 

Tab. 4 Horizontální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty. 

Položka 
 

2011 2012 2013 2014 

[tis. 
Kč] 

[tis. 
Kč] 

změna 
[%] 

[tis. 
Kč] 

změna 
[%] 

[tis. 
Kč] 

změna 
[%] 

Převod mezd na zakázku 18235 18575 1,83% 
19 
290 

3,71% 
20 
223 

4,61% 

Režijní materiál celkem 957 856 -11,80% 916 6,55% 1032 11,24% 

Spotřeba DrDHM celkem 345 347 0,58% 509 31,83% 529 3,78% 

Energie celkem 419 440 4,77% 481 8,52% 479 -0,42% 

Opravy celkem 1889 1650 -14,48% 1 665 0,90% 1 885 11,67% 

Externí služby celkem 457 453 -0,88% 455 0,44% 467 2,57% 

Náklady na pracovníka 
celkem 

13987 13883 -0,75% 15007 7,49% 15560 3,55% 

odpisy DHM 240 256 6,25% 256 0,00% 268 4,48% 
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Obr. 4 Graf nákladů na pracovníka celkem. 

 

Obr. 5 Graf horizontální analýzy vybraných nákladů údržby kolejiště. 

Z údajů v grafech na obrázcích 4, 5 a tabulce 4 je patrné, že spotřeba drobného 

dlouhodobého majetku a náklady na energie mají rostoucí charakter. Náklady na energie 

se zvyšovaly zejména z důvodu rostoucích cen energií na trhu. Náklady na opravy 

celkem, které v roce 2012 klesly o 14,48% oproti předcházejícímu roku a v roce 2013 

vzrostly jen nepatrně, by měly dosáhnout podobných hodnot jako v roce 2011 až v roce 

2014, kdy je plánováno s rozdílem jen 40 tisíc korun. Rostoucí trend, i když po mírném 
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poklesu mezi lety 2011 a 2012 mají i náklady na pracovníky, jejichž tabulka byla dána 

samostatně z důvodu velkého rozdílu hodnot. Náklady na pracovníky rostou zejména 

díky zvyšující se průměrné mzdě zaměstnanců a k této částce úměrně rostoucím 

sociálním nákladům, jako jsou zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. 

Režijní materiál měl sice mezi lety 2011 a 2012 propad, avšak poté nabral také rostoucí 

trend. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku a náklady na externí služby rostou 

velmi pozvolna. 

5.3 Vertikální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty 

střediska Údržba kolejiště 

Tabulka 5 Vertikální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty střediska 

Údržba kolejiště ukazuje spolu s obrázkem 6 poměr položek z vnitropodnikového 

výkazu zisku a ztráty za sledované kalendářní roky vzhledem k základní veličině, kterou 

je Převod mezd na zakázku. Tento ukazatel, obsahuje všechny náklady spojené s výkony 

nákladového střediska údržba kolejiště. 

Tab. 5 Vertikální analýza vnitropodnikového výkazu zisku a ztráty. 

položka 

2011 2012 2013 2014 

[tis. 
Kč] 

změna 
[%] 

[tis. 
Kč] 

změna 
[%] 

[tis. Kč] změna 
[%] 

[tis. Kč] změna 
[%] 

Převod mezd na 
zakázku 

18235 100,00% 18575 100,00% 19 290 100,00% 20 223 100,00% 

Režijní materiál 
celkem 

957 5,25% 856 4,61% 916 4,75% 1032 5,10% 

Spotřeba DrDHM 
celkem 

345 1,89% 347 1,87% 509 2,64% 529 2,62% 

Energie celkem 419 2,30% 440 2,37% 481 2,49% 479 2,37% 

Opravy celkem 1889 10,36% 1650 8,88% 1 665 8,63% 1 885 9,32% 

Externí služby 
celkem 

398 2,18% 540 2,91% 455 2,36% 467 2,31% 

Náklady na 
pracovníka celkem 

13987 76,70% 14485 77,98% 15007 77,80% 15560 76,94% 

odpisy DHM 240 1,32% 256 1,38% 256 1,33% 268 1,33% 
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Obr. 6 Vertikální analýza vybraných nákladů údržby kolejiště 

Z tabulky a následně z grafů je patrné, že více jak ¾ nákladů tvoří náklady na 

pracovníka. Do těchto nákladů, které tvoří největší část, je zahrnuta mzda pracovníka a 

povinné odvody státu. Naopak nejmenší podíl, okolo 1,3%, mají odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku a dále pak s podílem mezi 2 a 3% jsou náklady na energie a externí 

služby, kde zabírají největší hodnoty nájemné a náklady na agenturní zaměstnance. Ty 

pak následují s hodnotou okolo 5% náklady na režijní materiál, které jsou tvořeny 

zejména pohonnými hmotami, technickými plyny, mazivy, barvivy a ostatními 

chemikáliemi. S 8-10% účastí nám výčet uzavírají náklady na opravy. 

5.4 Horizontální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového 

svršku 

Tabulka 6 Horizontální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku 

prezentuje spolu s obrázkem 7 změnu hodnot, oproti předcházejícímu roku, položek 

z vnitropodnikového účetnictví v letech 2011 až 2013 spolu s plánem na rok 2014. 
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Tab. 6 Horizontální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku. 

položka 
2011 2012 2013 2014 

[tis. Kč] [tis. Kč] změna [%] [tis. Kč] změna [%] [tis. Kč] změna [%] 

SO - kol. lože  174 183 4,92% 45 -306,67% 89 49,44% 

SO - kolejí (bez 
výhybek) 

6 266 6 295 0,46% 8 824 28,66% 8 214 -7,43% 

SO - výhybky 24 861 18 280 -36,00% 16 818 -8,69% 17 549 4,17% 

opravy přejezdů 753 1 019 26,10% 340 -199,71% 566 39,93% 

svary 790 772 -2,33% 880 12,27% 780 -12,82% 

náklady celkem 32 844  26 549  -23,71% 26 907 1,33% 27 198  1,07% 

 

 

Obr. 7 Graf horizontální analýzy nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku. 

Dle tabulky 6 a obrázku 7 je zřejmé, že hodnoty oprav přejezdů a svarů kolejí mají 

kolísavý charakter, i když u oprav přejezdů došlo mezi roky 2012 a 2013 k výraznému 

procentuálnímu propadu. Největší procentuální propad však zaznamenaly střední 

opravy kolejového lože. Došlo k tomu zejména proto, že část prací z této kategorie byla 

provedena v rámci středních oprav kolejí. Značný pokles ve spotřebě nákladů 

zaznamenaly náklady na střední opravy výhybek. Jejich hodnota klesla mezi roky 2011 a 

2012 o celých 6581 tis. Kč. 
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5.5 Vertikální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového 

svršku 

Tabulka 7 Vertikální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku 

ukazuje spolu s obrázkem 8 poměr položek z vnitropodnikového účetnictví za sledované 

kalendářní roky vzhledem k výchozí veličině, kterou jsou celkové náklady. Tento 

ukazatel, obsahuje všechny náklady spojené s nákupem a instalací materiálu k údržbě 

kolejového svršku. 

Tab. 7 Vertikální analýza nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku.  

 
položka 

2011 2012 2013 2014 

[tis. Kč] změna [%] [tis. Kč] změna [%] [tis. Kč] změna [%] [tis. Kč] změna [%] 

SO - kol. 
lože 

174 0,53% 183 0,69% 45 0,17% 89 0,33% 

SO - kolejí 
(bez 
výhybek) 

6 266 19,08% 6 295 23,71% 8 824 32,79% 8 214 30,20% 

SO - 
výhybky 

24 861 75,69% 18 280 68,85% 16 818 62,50% 17 549 64,52% 

opravy 
přejezdů 

753 2,29% 1 019 3,84% 340 1,26% 566 2,08% 

svary 790 2,41% 772 2,91% 880 3,27% 780 2,87% 

náklady 
celkem 

32 844 100,00% 26 549 100,00% 26 907 100,00% 27 198 100,00% 
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Obr. 8 Graf vertikální analýzy nákladů na materiál k údržbě kolejového svršku. 

Z provedené analýzy, která je graficky znázorněna na obrázku 8 a tabulce 7 bylo 

zjištěno, že největší náklady jsou vydávány na střední opravy výhybek. Ty měly v roce 

2011 3/4 podíl a v následujících letech se pohyboval okolo 2/3. Druhou největší 

skupinou jsou náklady na střední opravy kolejí, do kterých nejsou započítávány opravy 

výhybek. Tento ukazatel se v roce 2011 podílel 19,08% na všech nákladech na za 

materiál k údržbě kolejového svršku a na rok 2014 se plánuje s 30,20%. K dalším méně 

objemným položkám patří: náklady na opravy přejezdů s oblastí podílu 1,26 - 3,84%, 

svary kolejnic s 2,41 - 3,27% a střední opravy kolejového lože s 0,17-0,69%. 

5.6 Analýza výkonů údržeb kolejiště 

V tabulce 8 a na obrázku 9 je znázorněna analýza výkonů údržby kolejiště. Je zde 

zobrazeno, na jaké objemy konkrétních oprav byly náklady spotřebovány a porovnává 

jejich změny v letech 2011 až 2013 společně s plánem na rok 2014. 
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Tab. 8 Výkony údržby kolejiště 

položka 
2011 2012 2013 2014 

výkon výkon změna [%] výkon 
změna 

[%] 
výkon 

změna 
[%] 

SO - kol. lože  195 m  205 m  4,88% 50 m  -310,00% 100 m  50,00% 

SO - kolejí 
(bez 
výhybek) 

1068 m  1073 m  0,47% 1504 m  28,66% 1400 m  -7,43% 

SO - 
výhybky   

34 ks  25 ks  -36,00% 23 ks  -8,70% 24 ks  4,17% 

opravy 
přejezdů 
(m) 

133 m  180 m  26,11% 60 m  -200,00% 100 m  40,00% 

svary (ks) 395 ks  386 ks  -2,33% 440 ks  12,27% 390 ks  -12,82% 

 

 

Obr. 9 Graf výkonu údržby kolejiště. 

Z údajů uvedených v tabulce 8 a na obrázku 9 lze vyčíst, že střední opravy kolejí po 

minimální změně mezi roky 2011 a 2012 poměrně stouply, i když na rok 2014 se 

nepočítá s takovou jejich výší jako v roce 2013. Opakem tomu jsou střední opravy 

výhybek, které v roce 2O12 zaznamenaly pokles o 9ks (450m) a poté už je zde rozdíl 

pouze do 2ks (100m). Výrazné změny, i když ne až tak co se metrů týče, ale spíše 

procentuální, zaznamenáváme u středních oprav kolejového lože a u oprav přejezdů. 
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v roce 2013 výrazného poklesu o 310%. Na rok 2014 se však plánuje s 50% navýšením. 

Opravy přejezdů kopírovaly podobný trend ve vývoji a po mírném růstu v roce 2012 

došlo v roce 2013 k velkému propadu v této oblasti. Na rok 2014 je do plánu zahrnuto 

jejich 40% navýšení. 

5.7 Výpočet průměrného využití pracovníků údržby 

Jestliže provedeme stanovení pracovníků údržby teoretickým výpočtem, jak je 

popsáno v kapitole 3.5, jsme schopni poté dopočítat i průměrné využití pracovníků 

údržby. Tento propočet je uveden v tabulce 9 a její výsledek pak graficky znázorněn na 

obrázku 10. 

Tab. 9 Výpočet průměrného využití pracovníků údržby. 

 2011 2012 2013 2014 

odpracované hodiny  58022 58022 56022 56322 

teoreticky počet potřebných pracovníků 32 32 31 31 

stav pracovníků 38 37 39 38 

využití pracovníků údržby 85% 87% 80% 82% 

 

 

Obr. 10 Graf využití pracovníků údržby. 

Z obrázku 10, kde je zobrazen procentuální vývoj využití pracovníků údržby, lze 

vyčíst 2% nárůst mezi lety 2011 a 2012, následně pak pokles o 7 % a plán na rok 2014 

s 82% využitím. Snížení využití pracovníků údržby je spojeno hlavně s poklesem 

odpracovaných hodin, které byly vykazovány na údržbu kolejiště. 
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6 Doporučená opatření k optimalizaci nákladů 

Dle provedených analýz byly zjištěny náklady s největším podílem na celkových 

nákladech a jejich vývoj za tři roky spolu s plánem roku následujícího. Největší část 

nákladů je vynaložena na materiál potřebný k opravám zejména na střední opravy 

výhybek a střední opravy kolejiště. Dále je také vynakládána podstatná část nákladů na 

zaměstnance. Z těchto důvodů doporučuji se zaměřit na tyto skupiny nákladů a 

navrhnout zde možnosti úspor.  V následujících bodech budou představeny návrhy, 

které mohou dle mého názoru pomoci podniku snížit část nákladů.  

6.1 Snížení nákladů na materiál pro opravy kolejiště 

V rámci snížení nákladů na materiál k opravám kolejiště bych podniku doporučil, 

aby se zaměřil na využívání repasovaných dílů a nákupu starších použitelných dílů. Tyto 

díly se dají například odkoupit při prodeji materiálu ze zrušených železničních vleček 

nebo je lze získat při opravách na vlečce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Tyto návrhy lze 

dle mého názoru poměrně jednoduše realizovat, a práci navíc, která vzniká zajišťováním 

těchto dílů lze rozdělit na stávající zaměstnance, jako jsou technici oprav, revizní 

technici, případně další technickohospodářští pracovníci. Ceny za jednotlivé díly, ať již 

nové či repasované, jsem získal při zpracovávání této diplomové práce na dopravní části 

provozu VL - Doprava a expedice z jejich interních dokumentů. 

6.1.1 Výhybky 

Z provedené analýzy v bodě 5.6 bylo zjištěno, že za sledované období bylo 

v průměru vyměněno 27ks výhybek ročně. Průměrná cena nové výhybky je 511 250Kč. 

Průměrná cena repasované výhybky je 345 000Kč. Úspora, která vznikne použitím 

repasované výhybky je v průměru 166 250Kč. Úspory nákladů při určitém množství 

použití repasovaných výhybek jsou vyčísleny v tabulce 10. Z této tabulky je patrné, že 

kdyby bylo použito k opravám 25% repasovaných výhybek, došlo by k roční úspoře 

nákladů ve výši 1 122tis. Kč. Při 50% využití by výše úspory dosáhla 2 244 tis. Kč. 
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Tab. 10 Vyhodnocení úspor při použití repasovaných výhybek. 

množství 
využití 

repasovaných 
dílů 

výše 
úspory  

[tis. Kč] 

25% 1 122 

50% 2 244 

75% 3 367 

 

6.1.2 Betonové pražce 

Dle vypracované analýzy v bodě 5.6 bylo zjištěno, že v období, za které byly 

prováděny, se průměrně ročně opraví 1261m kolejí. Na 1000m kolejí je potřeba 

průměrně 1630ks betonových pražců. Celková průměrná roční spotřeba je tedy 2055ks 

betonových pražců. Rozdíl mezi pořizovací cenou nového a cenou staršího kvalitního 

použitelného pražce je 150Kč. Úspory, kterých lze dosáhnout při použití určitého 

množství starších betonových pražců jsou vypočítány v tabulce 11. Ze zmíněné tabulky 

lze vyčíst, že pokud by k opravám bylo použito 25% starších pražců, dosahovala by výše 

úspory 77 tis. Kč. 

Tab. 11 Vyhodnocení úspor při použití starších betonových pražců 

množství 
využití 

starších 
pražců 

výše 
úspory  

[tis. Kč] 

25% 77 

50% 154 

75% 231 

 

6.1.3 Koleje 

Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, v průměru se ročně opraví 1261m kolejí. 

Náklady, které provoz VL - Doprava a expedice vynakládá na 1 tunu nových kolejí, jsou 

14500Kč. Pokud dojde k nakoupení starších použitelných kolejí, dojde k úspoře 7000Kč 

na 1 tuně. Hmotnost 1m kolejnice je 55kg. Po přepočtu je roční spotřeba v podniku  

69,355t. Výše úspory nákladů použitím určitého množství starších kolejí zobrazuje 



41 
 

tabulka 12. V této tabulce vidíme při čtvrtinovém použití starších kolejí úsporu 121 tis. 

Kč a při polovičním využití je úspora 243 tis. Kč. 

Tab. 12 Vyhodnocení úspor při použití starších kolejí 

množství 
využití 

starších 
kolejí 

výše 
úspory  

[tis. Kč] 

25% 121 

50% 243 

75% 364 

 

6.2 Možnosti snížení personálních nákladů 

V oblasti snížení nákladu na pracovníky bude proveden propočet využití údržby při 

odebrání určitého počtu pracovníků a vyčísleny konkrétní úspory za tyto pracovníky. 

V tabulce 13 je zobrazen propočet využití pracovníků údržby, kdyby došlo k redukci 

jejich počtu, z průměrných hodnot za sledované období. Dále pak v tabulce 14 je 

vyčíslena úspora nákladů, která by vznikla odebráním určitého počtu pracovníků 

v průběhu jednoho roku. Výpočet je prováděn podle vzorce (1) uvedeného v bodě 

3.5 teoretické části práce. 

Tab. 13 Výpočet využití redukovaného počtu pracovníků 

odpracované hodiny  57097 

teoreticky počet potřebných 
pracovníků 

32 

stav pracovníků 38 

využití pracovníků údržby 83% 

využití pracovníků při odebrání 1 
pracovníka 

85,73% 

využití pracovníků při odebrání 2 
pracovníků 

88,11% 

využití pracovníků při odebrání 3 
pracovníků 

90,63% 

využití pracovníků při odebrání 4 
pracovníků 

93,30% 

využití pracovníků při odebrání 5 
pracovníků 

96,12% 
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Tab. 14 Roční úspora nákladů na pracovníky 

počet 
odebraných 
pracovníků 

roční 
úspora 

[tis. Kč] 

1 384 

2 769 

3 1 153 

4 1 538 

5 1 922 

 

Z výše uvedených tabulek lze vyčíst, že při odebrání jednoho pracovníka by došlo ke 

zvýšení využití ostatních pracovníků na 85,73 % a úspora za tohoto údržbáře by činila 

384 tis. Kč ročně. Kdybychom počet pracovníků snížili celkem o 5, došlo by k navýšení 

využití pracovníku na 96,12% a zároveň by došlo k úspoře 1 922 tis. Kč ročně. 

Tento výpočet prokázal, že možnosti ke snižování počtu pracovníků jsou 

v teoretické rovině možné, avšak musíme brát v potaz nepředvídatelnost některých 

prací údržby. Proto je potřeba v této oblasti odebírat zaměstnance velmi opatrně po 

velmi důkladné personální analýze, jelikož je potřeba zachovat schopnost údržby rychle 

reagovat na havarijní situace.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza nákladů na údržbu vlečky kolejiště 

společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a návrh optimalizace těchto nákladů. Analýza 

byla prováděna pomocí horizontální a vertikální analýzy v rámci střediska údržby 

kolejiště. 

V teoretické části byla vysvětlena oblast nákladů a údržby jako hlavních témat 

potřebných k vypracování praktické části. Náklady byly rozděleny do skupin podle jejich 

pojetí a členění. Současně byly jednotlivé skupiny podrobněji charakterizovány. Oblast 

údržby popisuje její členění, organizaci, systém činnosti a činitelé ovlivňující její 

hospodárnost a efektivnost. Všechny oblasti jsou zároveň detailněji vysvětleny. 

V úvodu praktické části představuji podnik jako celek a dále podrobněji popisuji 

provoz a středisko, ve kterém byla diplomová práce řešena. V druhé části praktického 

oddílu jsem analyzoval vybrané ukazatele střediska údržby kolejiště a prováděl 

teoretický výpočet pracovníků údržby. Analýza ukazatelů byla provedená pomocí 

horizontální a vertikální analýzy a jednotlivé výsledky byly následně komentovány. Dále 

je provedena analýza výkonů údržby, z důvodu možnosti porovnání s vývojem nákladů. 

Výsledky mé diplomové práce jsou popsány v závěru praktické části. Je zde 

navrhnuto využití repasovaných a starších dílů k údržbě vlečky. Návrh je vyhodnocen 

z pohledu rozdílů nákladů na nákup nových dílů a pořízení dílu repasovaných případně 

starších avšak kvalitativně stále dostačujících. Poslední bod se zabývá úsporami nákladů 

na pracovníky a je zde propočítáno využití pracovníků při snížených počtech. 

Jelikož bylo téma této diplomové práce vyhlášeno k řešení podnikem TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s., věřím, že mnou navrhované opatření, z nichž některé se již začínají 

realizovat, budou dále rozpracovávána a používána.  
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